INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Společnost InspiPay s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO:
05766311, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270326 zpracovává v
případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, následující osobní údaje:
○ jméno a příjmení
○ emailovou adresu
○ telefon
○ informace o vlastním podnikání poskytnuté na základě dotazníku pro
vypracování nabídky ve věci zprostředkování platebních metod
2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon a informace o vlastním podnikání
poskytnuté na základě dotazníku pro vypracování nabídky ve věci zprostředkování
platebních metod, je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této
nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený požadavek, popřípadě přímá
komunikace se zástupcem společnosti InspiPay s.r.o. Takové zpracování umožňuje ust.
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou
společností Inspipay s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi
a InspiPay s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, potažmo vypracování nabídky, která
nepovede k uzavření smluvního vztahu, pokud nebude z Vaší strany udělen souhlas k
dalšímu zpracování.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností InspiPay s.r.o., tedy správcem
osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:
○ B-Payment s.r.o.
○ Československá obchodní banka, a.s.
○ GOPAY, s.r.o.
○ Global Payments, s.r.o.
○ ThePay.cz, s.r.o.
○ Ingenico ČR s.r.o.
○ TWISTO Payments a.s.
○ ComGate a.s.
4. Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
○ požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
○ požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
○ vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
○ požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za
následek ukončení jednání o smlouvě,
○ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se neváhejte obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

